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УДК 339.9:477 І. О. Тарлопов

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
(ЧАСТИНА І)

Анотація. Зроблена спроба дослідити еволюцію такого явища, як глобалізація. У цьому напрямку до-

сліджено період античного світу. Визначена його специфіка та історія походження. Виявлені причини, які 

сприяли виникненню перших центрів глобальної економіки та їі подальшому розвитку. Обґрунтована необ-

хідність продовження досліджень у цьому напрямку.

Ключові слова: античний світ, напрямки людської діяльності, суспільні цінності, експонентний розвиток, 
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Summary. There was done the attempt to study the evolution of such phenomenon as globalization. The certain 

period of the ancient world was searched in this direction. There was determined its specificity and the story of its origi-

nation. The reasons which promoted the emergence of the first centers of the global economy and its future development 

were brought to light. The necessity of continuingof researches in this area was grounded.
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Постановка проблеми. У сучасному світі різ-

ні напрями людської діяльності стають все більш 

взаємопов’язаними. Цю тезу підтверджує й 

остання світова криза, яка, розпочавшись у сфері 

фінансів та економіки, ледь не зруйнувала й такі 

суспільні цінності, як культура, наука й освіта. У 

цьому випадку це свідчить про незначну інерт-

ність як суспільної, так і індивідуальної свідомості 

та їх здатність оперувати стереотипами й реагува-

ти на зміни лише тоді, коли вони перетворюються 

у небезпечне явище. Не став винятком і сучасний 

глобалізм, який відзначається експонентним роз-

витком, що перетинає всі періоди цивілізованого 

розвитку людства і незворотно перетворює фраг-

ментарно-регіональний розвиток світу в єдиний 

організм планетарного масштабу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На-

уковий світ вже давно насичений чисельними 

дискусіями науковців і фахівців-практиків щодо 

визначення природи походження цього явища. 

Серед науковців, які здійснюють дослідження цієї 

проблематики, слід виділити праці таких вітчиз-

няних вчених: О. Азарян, В. Андрійчука, О. Біло-

руса, В. Будкіна, І. Бураковського, О. Власюка, 

А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, М. Дуд-

ченка, Г. Климка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, 

Ю. Макагона, О. Мозгового, В. Новицького, 

Є. Панченка, Т. Панфілова, Ю. Пахомова, А. По-
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ручника, В. Рокочі, А. Румянцева, В. Сіденка, 

С. Сіденко, С. Соколенка, А. Філіпенка, Т. Циган-

кової, І. Школи, О. Шниркова та багатьох інших. 

Але яскрава палітра поглядів з приводу визначен-

ня його еволюції так й залишається остаточно не 

завершеною.

Мета дослідження. Для заповнення такої 

прогалини ми пропонуємо сконцентрувати свою 

увагу на епізодичності цього явища, зокрема на 

періо ді античного світу.

Виклад основного матеріалу. Тенденція соці-

альної інтеграції діяла з перших кроків існування 

людства і навіть раніше. Підводні й надводні тва-

рини поступово об’єднувались у зграї, а високо-

розвинені — в ієрархічні групи, формуючи таким 

чином свої осередки. Яскравим прикладом такої 

еволюції є бджоли і мавпи. Первинні люди жили 

невеликими групами, потім, за мірою своєї ево-

люції, групи об’єднувалися в родини, родини            — у 

племена, племена — в народності. Отже, посту-

пово розвиток соціальної інтеграції сприяв ство-

ренню окремих держав. Стародавня Греція й інші 

регіони світу відзначаються існуванням таких 

міст-держав, між якими формувалася тенденція 

до об’єднання шляхом укладання угод та підко-

ренням інших. Наступний приклад — Стародав-

ній Рим — це місто-держава, яке поступово пере-

творилося на наймогутнішу імперію античності. 

Саме з періоду розквіту античного суспільства ми 

пропонуємо почати своє дослідження.

Писемні джерела, на підставі яких можна до-

сліджувати процес глобалізації античного світу, 

свідчать, що у Римі вже тоді існувала значна кіль-

кість багатоповерхових будинків, в яких мешкали в 

більшості випадків представники середніх і нижчих 

класів. Чотири- та п’ятиповерхові житлові будівлі 

були звичайним явищем. Були побудовані також і 

хмарочоси: добре відомий Фороський маяк — бу-

дівля висотою у 40 поверхів, на вершині якого роз-

міщений маяк. За оцінками літописців, кількість 

мешканців Риму складала майже 1 млн., Карфаге-

ну — понад 500 тис., Олександрії та Антіо хії — 300 

тис., Ліону — 200 тис. [23; 18; 24; 16], а показник 

щільності населення цих міст був максимально на-

ближеним до тих, якими відзначаються сучасні міс-

та Європи. Як і в наші дні, населення античних міст 

відзначалося багатонаціональністю. Це свідчить про 

його масові міграції. Так, населення Греції, почина-

ючи з V–IV ст. до н. е., все більше поповнювалось за 

рахунок іммігрантів, як зі сходу і півночі, так із за-

ходу. Населення Афін на початку V ст. до н. е. скла-

дало 400 тис., з яких понад 2/3 були іноземцями [17]. 

Рим до початку II ст. н. е. вже відзначався мільйон-

ним населенням, понад 90 % якого складали іммі-

гранти або їх нащадки [15]. Кількість самих римлян, 

які емігрували з Італії протягом II ст. до н. е. — I ст. 

н. е., переважно в західне Середземномор’я, на-

раховувала декілька мільйонів осіб [13]. Це сприя-

ло виникненню різнонаціонального населення в 

містах Північної Африки, Іспанії, Галлії, яка була 

у складі самого Риму та до якої в майбутньому емі-

грували греки, сирійці, євреї зі Сходу, а германці й 

слов’яни — з Півночі. За даними французького істо-

рика М. Лекле, в Ліоні, який вже вважався найбіль-

шим містом Галліі у II ст. н. е., 22 % його мешканців 

носили грецькі імена, значний відсоток населення 

складали італійці, сирійці, карфагеняни й інші ім-

мігранти [19]. Таким чином, великі міста античнос-

ті за кількістю національностей стали схожими на 

стародавній Вавилон або на такі сучасні міста, як 

Лондон або Париж. Значна кількість істориків у 

своїх дослідженнях увагу акцентують на таких роз-

вагах, як гладіаторські бої. Лише незначна кількість 

відзначає їхню дороговизну і фінансування за раху-

нок спонсорів. Крім того, імператор Август праг-

нув всіляко їх обмежити. Так, гладіаторські ігри 

почали проводитись 2–3 рази на рік із участю не 

більше 60 пар гладіаторів. Найчастіше проводи-

лись такі розважальні заходи, як «містерії» — релі-

гійні ходи на честь богів, яких було понад кількох 

десятків, із ходінням з одного міста до іншого. Як 

правило, у них приймала активну участь вся міська 

громада, яку розважали танцівники й артисти, які 

переміщувались разом з процесією. Іншим видом 

містерій були вистави, що влаштовувалися безко-

штовно в античних амфітеатрах та вміщували всіх 

бажаючих глядачів. Тобто, крім багатоповерхового 

будівництва і великої кількості іммігрантів, були й 

розваги, притаманні і нашому часу. На думку аме-

риканського історика Р. Макмуллена, релігійним 

містеріям та святам в античності «відводилось голо-

вне місце в економічному житті» [20], оскільки вони 

збирали значну кількість народу з сільської місце-

вості та інших міст, то вже тоді була зроблена спроба 

об’єднати їх. З певним припущенням слід зробити 

висновок, що доходи міста від продажу населенню 

товарів і послуг під час таких свят значно зростали 

та перевищували всі організаційні внески і були ви-

гідними для міста. У Римській республіці було по-

над 160 таких святкових днів на рік, тобто майже 

кожен другий день був безпосередньо або опосеред-

ковано пов’язаний із певним святом, а в наступні 

століття їх кількість ще більше зросла [1]. Крім на-

селення, на свята збиралися й різноманітні торгов-

ці, ремісники та інший мастеровий люд. Всі вони 

пропонували свої товари або послуги [20]. Деякі до-

слідники вважають, що, не дивлячись на религійну 

спрямованість містерій, більшість їх учасників не 

проявляли значного інтересу до релігії, а сприймало 

їх лише як розважальні заходи [20; 21]. У цей період 

мільйони людей подорожували з однієї країни або 

провінції в іншу як мандрівники та комерсанти, 

пізнаючи таким чином світ і вирішуючи свої еконо-

мічні проблеми. Вартість подорожі морем з Греції до 

Єгипту або на узбережжя Чорного моря для родини 

з дітьми у IV ст. до н. е. складала всього 2 драхми, що 
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відповідало середньому денному заробітку робітни-

ка в Греції. Отже, таке явище було природним, і не 

викликало ніяких ексцесів і сприяло прискоренню 

іммігрантських потоків, які поширювали одні й 

ті ж самі звичаї і традиції,розваги та послуги. Мі-

гранти переслідували цілком конкретні економічні 

цілі — покращити своє матеріальне становище. Їм 

були притаманні раціональні дії та повна відсут-

ність ілюзій. У VIII ст. до н. е. в Греції ще переважа-

ло натуральне господарство, і Гесіод, який жив там 

у той час, писав про те, як важливо мати хорошого 

сусіда, який взяв би на себе виконання окремих 

видів робіт, які кожному селянському господарству 

доводилося виконувати самостійно [22]. Разом із 

зростанням щільності населення, яка у V ст. до н. е. 

у ряді областей Греції, за оцінками французького іс-

торика Г. Глоца, складала понад 80 осіб/кв. км. [17], 

протягом VII–V ст. до н. е. відбувся перехід від на-

турального господарства до ринкової економіки, 

коли селяни вже значну частину своєї продукції 

продавали на ринку і на виручені гроші купували 

необхідні їм промислові товари, одяг і послуги. Це 

супроводжувалося швидким розвитком міст, спри-

яло подальшому розподілу праці, спеціалізації місь-

кого населення та давало значні переваги селянам. 

Сприятливі умови подальшого розвитку в май-

бутньому призвели до перенаселення. Його перші 

ознаки почали проявлятися в середині VIII в. до 

н. е., коли греки почали масово емігрувати у коло-

нії [14]. Іншим результатом став швидкий розвиток 

товарно-грошових відносин. Слід відзначити схо-

жість наведеного вище показника щільності насе-

лення з аналогічним показником Північної Італії 

та Нідерландів пізнього середньовіччя. З однієї 

точки зору, це можно розглядати як збіг обставин, 

а з іншої — він підкреслює значення концентра-

ції населення в розвитку ринкових відносин: цим 

найбільш густонаселеним регіонам була відведена 

роль перших центрів глобальної економікі, яка вже 

почала формуватися та активно розвиватися.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, мігрантські потоки сприя-

ли розвитку товарно-грошових відносин, пере-

слідування конкретних цілей — розподілу праці 

і спеціалізації й формуванню центрів глобальної 

ринкової економіки, яка вже розпочала свій ак-

тивний розвиток. Автором був зроблений лише 

перший крок в напрямку цього дослідження, яке 

обов’язково буде продовжено, а результати опре-

люднені в наступних публікаціях.
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